
Jaarverslag 2021



Inhoudsopgave

Colofon
Naam rechtspersoon     Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel
Adres       De Linie 7 en 8
Postcode      2905 AX
Plaats       Capelle aan den IJssel
Telefoonnummer     010 242 32 00
Identificatienummer Kamer van Koophandel  61403660
E-mailadres      info@cjgcapelleaandenijssel.nl
Website      www.cjgcapelleaandenijssel.nl
Rechtsvorm      Stichting

1.  Over het CJG       1

2. Trainingen       2

3. Jeugdgezondheidszorg      4

4.  Jeugdhulp       6

5. Veiligheid in gezinnen      9

6.  CJG in de wijk       11

7.  Samenwerking met kinderopvang en school   13

8. Ontwikkelingen       15

9. Tevredenheid en kwaliteit     18

10. De toegang tot andere vormen van jeugdhulp   20

11. Bekendheid van het CJG      23

12. Organisatie en bestuur       24

13. Financieel beleid en resultaat      26

Het was alweer het tweede jaar met coronabeperkingen en de impact daarvan 
op gezinnen en jongeren in Capelle is groot. Dit zien we terug in de problemen 
bij jongeren en de begeleiding kostte daardoor vaak meer tijd. Het valt niet 
mee als je telkens kinderen thuis hebt omdat de klas weer naar huis is 
gestuurd. Zeker als je krap behuisd bent, schulden hebt, en de sportvereniging 
en het buurthuis gesloten zijn. We zijn blij dat de gemeente Capelle daarvoor 
geld ter beschikking heeft gesteld, zodat we extra medewerkers hebben 
kunnen aantrekken.

CJG is een organisatie van mensen. Gedreven professionals die samen met 
ouders en jongeren een verschil willen maken. Ook het afgelopen jaar zijn we 
daar weer in geslaagd. De klanttevredenheid was weer zeer hoog, net als de 
mate waarin we de gestelde doelen hebben gerealiseerd. We merken wel de 
gevolgen van de krappe arbeidsmarkt, waardoor het verloop hoger was dan 
normaal. Daar tegenover hebben we veel nieuwe collega’s kunnen 
verwelkomen en zijn verschillende medewerkers intern doorgegroeid naar 
een leidinggevende functie.

Samenwerking is één van onze kernwaardes en ook over afgelopen jaar zijn 
we blij met de samenwerking op alle niveaus. Extern met ouders, scholen, de 
gemeente, andere zorgverleners; intern met bijvoorbeeld ondernemingsraad 
en cliëntenraad. 

Die bevlogen medewerkers en de nauwe samenwerking met cliënten en onze 
partners, geven mij het volste vertrouwen dat we komend jaar nog meer 
kunnen betekenen voor ouders en jongeren in Capelle aan den IJssel. 

Erwin Lots

Voorwoord



1 Over het CJG
Het Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel (CJG) 
bestaat sinds 2015 en verricht activiteiten op het gebied van 
jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp (inclusief jeugd-GZZ) aan 
jeugdigen van -9 maanden tot 18 jaar. In opdracht van de  
gemeente Capelle aan den IJssel biedt het CJG op preventie  
gerichte gezondheidszorg en ondersteuning aan gezinnen. 
Daarnaast is het CJG een toegangspoort voor niet vrij 
toegankelijke vormen van jeugdhulp en jeugdbescherming/
jeugdreclassering.

Onze visie en missie
Bij het CJG zijn jeugdigen, ouders, verzorgers én professionals 
welkom met alle vragen rondom opgroeien en opvoeden.

‘’Opvoeden doe je samen en de professional van het CJG 
ondersteunt de ouders/verzorgers1, de jeugdige en andere 
professionals met passende informatie, advies en hulp.  
Dichtbij en om de hoek, zo licht als mogelijk en zo zwaar  
als nodig.’’

Missie
 Het bevorderen van de gezondheid en veiligheid van de 
 jeugdige in de opvoedsituatie waarin hij opgroeit. 
  Waar nodig ondersteuning bieden bij het opvoeden en 
 opgroeien van de jeugdige, bij het gezin thuis, in de buurt 
 of op school. 
  Fungeren als toegangspoort van waaruit alle vormen van 
 jeugdhulp toegankelijk zijn. 

Integrale aanpak
Professionals van jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg werken 
samen onder één dak in vier CJG-teams. Ze gaan samen op 
huisbezoek en zijn contactpersoon voor scholen. Professionals 
gaan uit van de kracht van het gezin en werken met ieder gezin 
met één plan en één regisseur. Met de methodiek oplossings-
gericht werken en het gezamenlijk inschatten van zorgbehoefte 







(GIZ) wordt het netwerk in beeld gebracht en versterkt. Daarnaast 
wordt altijd gevraagd of het gezin zelf (of met hulp) een familie-
groepsplan wil opstellen. Zo nodig verwijzen de professionals 
door naar specialistische zorg.

Jeugd- en gezinscoach Berrie en jeugdverpleegkundige Sapna 
vertellen over onze integrale aanpak. Bekijk het filmpje.

Locaties in Capelle aan den IJssel
Op 1 april 2021 is de nieuwe wijklocatie 
aan de ’s-Gravenweg geopend.  
Wethouders Ans Hartnagel en Nico 
van Veen brachten een bezoek aan de 
nieuwe wijklocatie.

Leeswijzer
Met de gemeente Capelle aan 
den IJssel is een dienstverlenings- 
overeenkomst afgesloten. 
Deze rapportage geeft de 
behaalde prestaties en resultaten 
weer over de periode van januari t/m december 2021. 
In de gehele rapportage wordt er een vergelijking gemaakt met 
dezelfde periode van voorgaande jaren.

11   Overal waar 'ouders' staat, kan ook verzorgers gelezen worden. 

https://associatiewijkteams.nl/teams/cjg-capelle-ad-ijssel/
http://gouweijsselnieuws.nl/2021/05/21/wethouders-capelle-op-bezoek-bij-nieuwe-wijklocatie-cjg/
http://gouweijsselnieuws.nl/2021/05/21/wethouders-capelle-op-bezoek-bij-nieuwe-wijklocatie-cjg/
http://gouweijsselnieuws.nl/2021/05/21/wethouders-capelle-op-bezoek-bij-nieuwe-wijklocatie-cjg/


2 Trainingen
Met preventieve trainingen draagt het CJG bij aan een goede 
opvoeding en gezonde ontwikkeling van Capelse jeugdigen.

Trainingen en webinars
Het CJG biedt gratis trainingen aan voor ouders en kinderen. 
Het aantal deelnemers (170) is hoger dan 2020 (161) en lager dan 
in 2019 (218). Vanwege de COVID-19 maatregelen en het tijdelijk 
sluiten van de gymzalen en scholen zijn de meeste trainingen en 
workshops in de eerste helft van 2021 digitaal doorgezet of 
stopgezet. Ouders konden in die periode gratis webinars volgen 
over opgroeien en opvoeden. Alle webinars zijn opgenomen, 
zodat ouders ze altijd nog kunnen bekijken. Vanaf september is 
het trainingsaanbod weer gestart. Desondanks is het minimum 
aantal deelnemers per jaar (160) behaald. 

De trainingen Pittige Jaren en Omgaan met pubers zijn digitaal 
gecontinueerd. Ouders vonden het prettig dat de training alsnog 
door kon gaan, maar sommige ouders ervaarden digitaal minder 
onderlinge verbinding met andere deelnemers. Ze vonden het 
lastig om niet afgeleid te worden door anderen in huis en haakten  
eerder af.

Programma Lang Leve de Liefde (schooljaar 2020/2021)
Het CJG heeft van september 2020 tot augustus 2021 een  
specifiek programma aangeboden op het Accent Praktijk- 
onderwijs. Dit programma is ter bevordering van gezond 
seksueel gedrag en het voorkomen van grensoverschrijdend 
gedrag. De training is in 2020 gestart en in 2021 is het als gevolg 
van COVID-19 maatregelen en in overleg met de scholen niet 
gecontinueerd. Samen met Accent Praktijkonderwijs is afgewogen 
om de training digitaal aan te bieden, maar samen is besloten dat 

dit niet het gewenste resultaat biedt. In afstemming met school en 
gemeente wordt de training in het schooljaar 2021/2022  
gecontinueerd.    

Interventie Alles Kidzzz
Het CJG biedt tot februari 2023 maximaal 30 individuele trajecten 
aan kinderen in de bovenbouw van Capelse basisscholen. 
Alles Kidzzz is een individuele, op maat aangeboden, sociaal 
cognitieve gedragsinterventie van acht wekelijkse sessies voor 
het verminderen van agressie en het bevorderen van pro-sociaal 
gedrag. In het eerste half jaar zijn professionals geschoold. Bij de
start in schooljaar 2021/2022 waren al snel 11 aanmeldingen, 
waarvan 7 leerlingen zijn gestart en 4 starten in 2022. De eerste 
ervaringen zijn positief. Kinderen leren op een positieve manier 
praten over hun gedrag en gevoelens en vinden het prettig om 
dit samen met iemand te doen. 

Interventie Beat-It
Naast de gratis interventie Beat-It op aanmelding van jeugdigen, 
had het CJG de opdracht om van januari tot december 2021 
deze specifieke interventie aan te bieden ter bevordering van 
de weerbaarheid van jongeren op het voortgezet onderwijs. 
Hierin worden ook mentoren betrokken. De geplande data zijn als 
gevolg van COVID-19 maatregelen en in overleg met de scholen 
niet doorgegaan. Met akkoord van de gemeente wordt de 
interventie in het nieuwe schooljaar uitgevoerd.    

Interventie Plezier op School
Het CJG had de opdracht om minimaal twee keer een specifieke 
interventie aan te bieden aan leerlingen die na zomervakantie 
voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaan en een steuntje 
in de rug kunnen gebruiken. In totaal hebben twee groepen van in 
totaal 14 jeugdigen de interventie gevolgd. De feedback van 
jeugdigen was positief. Twee deelnemers die met weerstand 
startten, gaven aan het eind aan dat ze dit als positief en leuk 
ervaren hebben. De groepsapp die is aangemaakt door de 

2

https://cjgcapelleaandenijssel.nl/cursussen-trainingen/


jeugdigen om elkaar te steunen bij de eerste dagen op 
de middelbare school is veelvuldig gebruikt om positieve 
ervaringen te delen. In de laatste schoolweek voor de herfst-
vakantie is de interventie afgesloten met een pizza avond voor het 
delen van ervaringen en het in ontvangst nemen van het diploma.  
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aan bij het regionaal overleg met CJG Rijnmond en GGD
Rotterdam om kennis en ervaringen met elkaar te delen.

Groepsvaccinaties
Alle vaccinatiedagen zijn volgens de geldende COVID-19 
maatregelen uitgevoerd. Meerdere ouders hebben positieve 
feedback gegeven over de aangepaste inrichting en werkwijze. 
De relatief lage opkomst op 23 maart en 21 september heeft te 
maken met het feit dat het ging om een herhaalde oproep voor 
jeugdigen die bij een eerdere oproep niet verschenen zijn.

Bovenstaande percentages zeggen niets over
de totale vaccinatiegraad in Capelle aan den IJssel. De vaccinatie-
graad wordt in juni 2022 door het RIVM gepubliceerd en wordt 
opgenomen in onze halfjaarrapportage 2022.  

Neonatale gehoorscreening
Van de 692 baby’s die in aanmerking kwamen voor een gehoor-
screening zijn alle baby’s gescreend. Dat betekent 100% bereikt!

Aanvullend aanbod
Naast de standaard contactmomenten en de groepsvaccinaties 
biedt het CJG ook andere vormen van contact aan. 
Dit aanvullende aanbod is weergegeven in de tabellen op de 
volgende pagina. Naast het genoemde aanbod vindt er ook
contact plaats middels huisbezoeken, extra zorg, school-
ziekteverzuim gesprekken, inloopspreekuur, telefoon/e-mail en 
onderzoeken op indicatie. De aantallen van dit aanvullend aanbod 
worden weergegeven in het jaarverslag. 

3 Jeugdgezondheidszorg
De jeugdgezondheidszorg volgt de gezondheid en ontwikkeling 
van kinderen. De vaccinaties, gezondheidsonderzoeken en andere 
contactmomenten bieden gelegenheid aan ouders om hun  
vragen te stellen en preventief advies en hulp in te zetten. 

Jeugdigen bereikt en in beeld
Het CJG biedt twintig contactmomenten2 aan op het  
consultatiebureau, basisonderwijs en voortgezet onderwijs.  
Vanaf maart 2020 is de dienstverlening door de aanhoudende 
COVID-19 maatregelen aangepast. Deze aanpassingen zijn 
conform de aanbeveling van de inspectie en het landelijk JGZ 
corona beleid van Actiz en GGD-GHOR. De contactmomenten in 
groep 7 en in de eerste klas op het voortgezet onderwijs (VO) zijn 
tijdelijk op indicatie uitgevoerd. De contactmomenten voor 2- en 
3-jarigen zijn tijdelijk samengevoegd.

Het bereik is het percentage van het aantal kinderen dat op basis van de geboortedatum 
of klassenlijst op een specifiek contactmoment is gezien. In beeld is het percentage 
‘’bereik’’ inclusief het aantal kinderen dat telefonisch (via ouders), via school of op een 
ander contactmoment gezien is én ouders die geen gebruik willen maken van ons aanbod.  

Vaccinaties
Het CJG streeft naar een zo groot mogelijk bereik en past om die 
reden de tijden en locatie van de vaccinatiedagen aan op de 
doelgroep. Alle jeugdgezondheidszorgprofessionals volgen 
frequent een training om antwoord te kunnen geven op (kritische) 
vragen van ouders.  Op de website en social media kanalen wordt 
continu aandacht besteed aan actuele vragen en thema’s rondom 
vaccinaties. Ook heeft het CJG alle informatie over vaccinaties 
aangepast aan het taalgebruik van ouders. Daarnaast sluiten we 

Alle baby's die in 
aanmerking kwamen voor
een gehoorscreening zijn
gescreend. Dat betekent

100% bereikt!

4
2   Volgens het Landelijk Professioneel Kader (LPK)   4   BMR staat voor bof, mazelen en rode hond. DTP staat voor difterie, tetanus en polio.
3   Schooljaar 2020/2021     5   MenACWY staat voor meningokokkenvaccinatie. 

14 maanden
97% bereikt

100% in beeld 3 jaar
geen accuraat % 
vanwege samen-

voeging

Groep 23
83% bereikt

100% in beeld Groep 73
155 consulten

voltooid in  
schooljaar 20/21

VO 1e klas3
24 consulten

voltooid in 
schooljaar 20/21



Verwijzing
Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen verwijzen naar 
verschillende samenwerkingspartners. De vijf expertises waar 
het meest naar verwezen wordt:

Voor- en vroegschoolse educatie 
Het CJG is aangesteld als wettelijk indicatiesteller van voor- en 
vroegschoolse educatie (VVE). Het CJG heeft 326 kinderen 
verwezen naar een VVE-peuteropvang vanwege een (mogelijke) 
taalachterstand of een gezinssituatie waardoor de taal-
ontwikkeling een extra stimulans vraagt. Door nauwe samen-
werking met gemeente, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven 
kan het CJG monitoren of kinderen na verwijzing ook 
daadwerkelijk aankomen en waar nodig actie ondernemen. 
Het aantal kinderen met een VVE die niet naar een VVE-
peuteropvang zijn gegaan, is inzichtelijk in de Peutermonitor. 
De redenen van ouders om geen gebruik hiervan te maken zijn: 
onvoldoende financiële middelen, de inschrijving is nog niet  
afgerond of kinderen gaan naar een kinderopvang zonder VVE.  

6   Dit wijkt af van de cijfers in het jaarverslag 2018. De cijfers zijn bijgesteld naar alle uitgevoerde contacten i.p.v. geplande contacten.
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4 Jeugdhulp
Jeugdhulp is de ondersteuning aan gezinnen en andere 
professionals bij vragen over de sociale en emotionele 
ontwikkeling en bij het opvoeden en opgroeien van jeugdigen.

Aanmeldingen en verwijzers
Er zijn 1.929 unieke jeugdigen in contact geweest met ons 
aanbod jeugdhulp. Het jaar 2021 is begonnen met een hoog 
aantal unieke jeugdigen (1.006). 

Ouders en jeugdigen melden zich vooral zelf aan bij het CJG. 

Aanbod
Consultatie en advies
Ouders en jeugdigen, maar ook 
professionals van samenwerkings-
partners vragen om advies. Er zijn 2.686 anonieme adviezen 
gegeven en 110 op naam van een jeugdige (in totaal 2.796).

Intake   
Tijdens de intakefase vindt vraag-
verheldering en planvorming plaats. 
Er is een daling te zien. Dat komt omdat het CJG sinds 2018, als 
casusregisseur, langer betrokken blijft bij gezinnen. Als het CJG al 
betrokken is bij een gezin en de zorgbehoefte verandert of er is 
een nieuwe vraag, dan wordt er geen nieuwe intake gestart. 

Vormen van jeugdhulp 
Het CJG biedt diverse vormen van jeugdhulp. Voor elke vraag 
wordt de hulp qua vorm, aanpak en intensiteit afgestemd met het 
gezin. Sommige jeugdigen ontvangen meerdere vormen van hulp 
opeenvolgend en/of tegelijkertijd. 

Kijk op de volgende pagina voor meer cijfers. 

Ouders en jeugdigen 
melden zich vooral 
zelf aan bij het CJG



Wachtlijst en wachttijd
De vraag om de hulp neemt toe en daarmee de caseload van de 
professionals. Een gevolg daarvan is dat de wachtlijst en wachttijd 
voor hulp bij het CJG stijgt. De instroom is al langere periode
hoger dan het aantal afgesloten hulptrajecten. De oorzaken 
hiervan:
 Door de invoering van de resultaatgerichte bekostiging 
 en de wachtlijsten bij regionale zorgaanbieders zijn 
 professionals meer tijd kwijt met 1) het inzetten van 
 regionaal ingekochte jeugdhulp, 2) casusregie en 
 3) een stijging van beschikkingsaanvragen sinds 2018. 
 Regionaal ingekochte aanbieders kampen al een aantal 
 jaren met lange wachttijden en budgetplafonds. Dit leidt 
 tot verergering van de problematiek gedurende de wacht-
 tijd, het moeten leuren bij diverse aanbieders en onder- 
 aannemers, kans op mismatching hetgeen weer invloed 
 heeft op de inzet van het CJG (zoeken of zelf leveren van 
 overbruggingszorg) en de lokaal ingekochte jeugdhulp. 

 Deze trend zet zich voort (zie ook hoofdstuk 10).
 Er is opnieuw sprake van een forse toename in de inzet 
 van de vormen van jeugdhulp (829) vergeleken met 2020 
 (764) en 2019 (674). Bij veel vormen van jeugdhulp is er 
 sprake van een hogere instroom vergeleken met voor-
 gaande jaren, vooral bij jeugd- en gezinscoaching en 
 screening en diagnostiek is dit het geval. Dit is te zien in  
 de tabellen hiernaast onder de kolom ‘’nieuw’’.  Daarnaast 
 zien we, zowel in Capelle als landelijk, dat wanneer 
 gezinnen eenmaal aankloppen bij een organisatie voor 
 hulp, zij vaak voor langere tijd hulp ontvangen.   
  De COVID-19 maatregelen die ervoor zorgen dat 
 1) nieuwe vragen en zorgen ontstaan bij gezinnen die al 
 hulp van het CJG ontvangen, 2) gezinnen tijdelijk niet aan 
 doelen werken i.v.m. thuisonderwijs of vanwege ziekte/
 zorgen door coronabesmettingen, 3) veerkrachtige 
 gezinnen die het tot nu toe zelf wisten te redden ook 
 spanningen en zorgen ervaren en 4) zichtbaar en out-
 reachend werken lastig is omdat basisvoorzieningen 
 (tijdelijk) gesloten zijn. Dit heeft tot gevolg dat problemen 
 in gezinnen ernstiger zijn en langere tijd ondersteuning 
 vragen. En dat jeugdhulptrajecten door het CJG en andere 
 jeugdhulpaanbieders langer duren dan gewoon.  

Deze ontwikkelingen veroorzaken een trage doorstroom, een 
hoge en volle caseload van professionals en hierdoor wordt het 
lastiger om nieuwe aanmeldingen op te pakken. Een oplossing 
daarvoor is extra capaciteit om de vraag om hulp op te pakken. 
Daarnaast letten we zelf extra op het afronden van hulp waarbij 
de doelen behaald zijn. Hierdoor creëren we ruimte om nieuwe 
aanmeldingen op te pakken.
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Eén gezin, één plan, één regisseur
Binnen het CJG hanteren we het principe één gezin, één plan, één 
regisseur. Zo zien ouders zoveel mogelijk één gezicht van het CJG 
en streven we ernaar dat ouders één keer hun verhaal doen. 
Ook als er specialistische hulp (beschikking) nodig is, voert het 
CJG vaak de regie door partijen bij elkaar te brengen en het proces 
te coördineren. Dit is klantvriendelijk, maar zorgt ook voor 
meer efficiëntie in het proces, omdat hierdoor minder interne 
dossieroverdrachten plaatsvinden.  

Eigen kracht en netwerk 
De jeugd- en gezinscoach stelt, aan het begin van het traject, 
samen met het gezin een plan op met de (hulp)vraag en de 
doelen. Een belangrijk onderdeel daarvan is het in kaart 
brengen van de eigen kracht en het netwerk van het gezin. 
Er wordt nagegaan hoe het gezin met hulp van het netwerk kan 
werken aan de doelen. Wanneer het gezin op eigen kracht aan de 
doelen gaat werken, stimuleert de jeugd- en gezinscoach om deze 
eigen kracht maximaal te benutten. 

Doelrealisatie en afsluiten van de hulp 
Bij het afsluiten van de hulp wordt samen met ouders/jeugdige 
gekeken in hoeverre de gestelde doelen zijn behaald en wordt de 
reden van afsluiting genoteerd. Het percentage waarbij (volledige) 
vooruitgang is geboekt (92,3%) is vergelijkbaar met 2020 (92,4%) 
en 2019 (92,5%). Het percentage waarbij in overeenstemming is 
afgesloten (85,7%) is lager dan in 2020 (88,1%) en hoger dan in 
2019 (84,9%). 

87   Wanneer de ouder/jeugdige, zonder overeenstemming met het CJG, stopt met het ontvangen van hulp.
8   Wanneer het CJG na herhaaldelijk contact via verschillende wegen geen contact meer krijgt met de ouder/jeugdige.

Bij 92,3% van de 
jeugdigen en gezinnen 
is vooruitgang geboekt



De COVID-19 maatregelen zorgen 
voor sociale en persoonlijke 

angst, stress, economische druk, 
financiële zorgen, sociaal 
isolement en toenemend 

alcohol- en middelengebruik, 
wat resulteert in een toename 

van geweld.

99   Exclusief het aantal keer dat de meldcode is gestart door een jeugdverpleegkundige/arts.

Huiselijk geweld en kindermishandeling
De COVID-19 maatregelen zorgen voor sociale en persoonlijke 
angst, stress, economische druk, financiële zorgen, sociaal 
isolement en toenemend alcohol- en middelengebruik, wat 
resulteert in een toename van geweld. Maar ook op professionals 
van het CJG heeft het impact. In sommige gevallen worden 
gesprekken met twee professionals gevoerd vanwege (verbale) 
agressie binnen het gezin. De aandachtsfunctionarissen 
ontvingen afgelopen jaar enorm veel vragen van professionals 
over zorgen rondom de veiligheid in gezinnen. Het aantal keer dat 
het onderwerp veiligheid aan de orde kwam in gesprekken met 
gezinnen is ook flink gestegen van 946 keer in 2019 en 1.937 keer 
in 2020 naar 2.276 keer in 2021 (310 gezinnen). Het CJG ontvangt 
sinds de COVID-19 maatregelen veel vragen van gezinnen 
omtrent oplopende spanningen en onveilige thuissituaties. 
Maar ook samenwerkingspartners als scholen en lokale zorg- 
aanbieders vragen CJG om advies over het omgaan met zorgen en 
signalen rondom veiligheid. Het CJG denkt dan mee in de stappen 
van de meldcode en de mogelijkheden voor hulp. De aandachts-
functionarissen scholen en coachen de CJG professionals om nog 
alerter te zijn op veiligheidsissues binnen gezinnen. Het heeft een 
flinke impact binnen een gezin wanneer er veiligheidsissues 
spelen en daarmee op de hulpverlening van het CJG. 

5 Veiligheid in gezinnen

Specialistische ambulante hulpverlening (SAH)
Doel: het bieden van specialistische ambulante hulpverlening aan 
gezinnen waarbij de veiligheid in het geding is of bij complexe 
problematiek waarbij er vrijwillig nog mogelijkheden tot 
verandering zijn, met als doel om onnodige overgangen voor 
gezinnen te voorkomen, zoals het opschalen naar gedwongen 
kader of het inzetten van hulp buiten het CJG. SAH onderscheidt 
zich in intensiteit door de inzet van twee jeugd- en gezinscoaches 
én in aanpak door de methodiek Signs of Safety.  

Er zijn 49 jeugdhulptrajecten opgepakt met de inzet van SAH. 
De aanhoudende strenge COVID-19 maatregelen hebben in het 
eerste half jaar gezorgd voor een toename in gezinnen met 
huiselijk geweld en toenemende druk binnen gezinnen. In 95% 
van de gezinnen ging het om huiselijk geweld en psychosociale 
problematiek bij ouders en/of kind(eren). Jeugd- en gezins-
coaches ervaren dat gezinnen door een landelijke lockdown of 
quarantaine patronen van geweld lastig kunnen doorbreken én 
dat hierdoor het werken aan een veilige en stabiele opvoed-
omgeving niet altijd haalbaar lijkt. De draaglast van gezinnen 
is op deze momenten zwaarder dan de draagkracht. 
Hierdoor was de duur van de jeugdhulptrajecten met de inzet
van SAH langer dan voorheen. 

Halverwege het jaar was het maximaal aantal trajecten volgens 
de aanvullende opdracht van gemeente Capelle aan den IJssel al 
bereikt (circa 30-35 trajecten). Vanwege het blijvend aantal aan-
meldingen en de ernst van de problematiek heeft het CJG alsnog 
de overige 14-19 trajecten opgepakt. Dit heeft een negatief effect 
gehad op de wachttijd van andere vormen van hulp die het CJG 
aanbiedt. 

7 gezinnen zijn tijdens de inzet van SAH door het CJG aangemeld 
bij het jeugdbeschermingsplein, waarna 5 gezinnen voor drang 
met raadsonderzoek zijn aangemeld bij JBRR en 2 voor drang 
zonder raadsonderzoek. 3 gezinnen zijn doorverwezen naar 
specialistische hulp buiten het CJG. In 69% van de gezinnen is 



het gelukt om de inzet van SAH succesvol af te ronden of over te 
dragen naar minder intensieve hulp van het CJG.

Alle jeugd- en gezinscoaches die SAH uitvoeren zijn geschoold in 
de methodiek Signs of Safety. De jeugd- en gezinscoaches 
gebruiken de methodiek in hun werk, waaronder het 
3-kolommenmodel, de schaalvraag en de drie huizen. Zes jeugd- 
en gezinscoaches hebben in 2021 interne scholing en intervisie 
gevolgd. Vanwege het aantal aanmeldingen met huiselijk geweld 
is tijdens de scholing extra aandacht gegeven aan het omgaan 
met huiselijk geweld en de veiligheidsafspraken. Tijdens de 
intervisie staat het bespreken van voorbeelden centraal, zodat de 
methodiek op de juiste wijze uitgevoerd wordt. 

Samenwerking met Veilig Thuis en politie
Het aantal politiezorgformulieren is lager dan vorig jaar (114), 
maar de incidenten met huiselijk geweld zijn vanwege de 
aanhoudende COVID-19 maatregelen ernstig en vragen om meer 
en intensievere afstemming met Veilig Thuis of andere betrokken 
samenwerkingspartners dan gewoonlijk. Tijdens strenge 
lockdowns en/of besmettingen zitten gezinnen dichter op elkaar,
waardoor ruzies en spanningen sneller en feller oplopen. 
Daarnaast is het vanwege (angst voor) besmettingen en strenge 
lockdowns lastiger voor gezinnen om professionals te ontvangen 
en merken we dit in de bereidheid en bereikbaarheid van 
gezinnen. Politiezorgformulieren waarbij geen sprake is van 
huiselijk geweld en geen afhankelijkheidsrelatie draagt Veilig 
Thuis vanaf 2020 zonder screening of dossiervorming over aan 
het CJG. Het gaat veelal om jongeren die wapens/messen in 
bezit hebben of in vechtpartijen belanden. Dit vraagt om meer 
afstemming met Veilig Thuis en andere betrokken 
samenwerkingspartners dan gewoonlijk.  
Sinds 2020 wordt het CJG betrokken bij de intensieve hulp aan 
gezinnen na een huisverbod. Dit is een vorm van hulp die het CJG 
nog niet eerder aanbood aan gezinnen. 
Het CJG heeft werkafspraken met de politie, bijvoorbeeld wanneer 
er zorgen zijn van de politie die dusdanig licht zijn, dat gezinnen 
nog niet gemeld worden bij Veilig Thuis. Het CJG gaat dan op 
verzoek van een wijkagent mee op huisbezoek.

Samenwerking met Jeugdbescherming Rotterdam 
Rijnmond (JBRR) 
Op het jeugdbeschermingsplein bespreken samenwerkings-
partners de gewenste aanpak voor Capelse gezinnen waarbij 
ernstige zorgen zijn over de ontwikkeling en/of de veiligheid 
van kinderen en waar vrijwillige hulpverlening tot onvoldoende 
resultaat leidt. Er zijn door het CJG 17 meldingen gedaan bij het 
jeugdbeschermingsplein, waarvan 7 in samenwerking met een 
partner. Dit is lager dan in 2020 (24). 

Vanaf oktober 2019 is een JBRR professional één dagdeel in de 
week bereikbaar om de onderlinge samenwerking nog meer te 
versterken. De professional biedt consultatie en advies aan het 
CJG en haalt tegelijkertijd input op over hoe het lokale veld is 
georganiseerd. Gezien de regionale ontwikkelingen rondom 
drang en intensieve hulpverlening is ervoor gekozen om deze 
consultatie en advies functie ook in 2021 te continueren. 
De aanwezigheid van deze functie wordt door beide 
organisaties ervaren als zeer positief. 

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid, de regio Rotterdam 
Rijnmond en diverse andere partijen hebben afgelopen jaar 
gestuurd op het overhevelen van drang naar de lokale teams. 
Vanaf 1 januari 2022 wordt drang lokaal vormgegeven als 
intensieve hulpverlening (IH). Het CJG is samen met de gemeente 
betrokken geweest bij het regionale project. In de laatste helft van 
het jaar heeft het CJG een implementatieplan geschreven en voor-
bereiding getroffen voor de implementatie vanaf 1 januari 2022.  10



6 CJG in de wijk

Samenwerking in de wijk  
Het CJG werkt samen met allerlei partners in de wijk:
  Huizen van de Wijk waarin het CJG op basis van samen-
 werkingsafspraken samenwerkt met vrijwilligers en 
 professionals, gemeentelijke diensten en Welzijn Capelle. 
 Het CJG biedt samen met Welzijn Capelle activiteiten aan 
 ouders met als doel om een ontmoetingsplek te creëren. 
  Samenwerking met Halt bij het voeren van preventieve 
 gesprekken met overlastgevende jongeren. 
  Deelname aan de buurtcoalitie in de Hoven/Wiekslag en 
 informatiepunt Wiekslag.
  Deelname aan het SOS-jeugd overleg (samenwerking 
 op straatniveau), SOS-veiligheid overleg, Wijk Overleg 
 Platforms (WOP) en brede wijkoverleggen. 
  Deelname bij activiteiten van partners als Welzijn Capelle
 in de schoolvakanties. 

Lees hier het nieuwsartikel over onze inzet in Middelwatering. 

KinderLab 
Op een laagdrempelige en outreachende wijze is het CJG 
zichtbaar en toegankelijk voor gezinnen die geen concrete 
hulpvraag hebben en zelf niet (h)erkennen dat ze baat zouden 
hebben bij hulp. Daarin werken we nauw samen met Welzijn 
Capelle. Jeugd- en gezinscoaches en een verpleegkundige zijn 
vaste gezichten op de drie locaties, andere CJG professionals 
worden incidenteel ingezet.

Luister hier het interview met Radio Capelle uit 2020.

Het aanbod in het KinderLab is onderhevig geweest aan de 
COVID-19 maatregelen. Ook uitval van de coördinator 
KinderLab(s) heeft invloed gehad op het programma. 
Het CJG is desondanks (digitaal) actief en betrokken geweest en 
paste de activiteiten aan op de dan geldende maatregelen. 
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Het CJG is zichtbaar en 
toegankelijk voor  
gezinnen die geen 
concrete hulpvraag 

hebben

 Zo zijn er in de eerst helft van het jaar webinars gegeven 
 over peuterpuberteit, gevoeligheid bij kinderen, gezonde 
 voeding en beweging, lentekriebels en leren ontspannen. 
 Ook zijn er pakketten uitgedeeld aan ouders met 
 informatie over het CJG en verschillende thema’s zoals 
 beweging, gezonde voeding en ontspanning, inclusief 
 materiaal om te knutselen en een bidon om water drinken 
 te bevorderen. Het uitdelen van de pakketten gaf ouders 
 meer informatie, maar daarnaast was het een middel om 
 (weer) in contact te komen met ouders in de wijk. 
  Verder heeft de jeugd- en gezinscoach nauw contact 
 gehad met ouders en kinderen die bekend zijn bij het 
 KinderLab voor een luisterend oor en het bieden van hulp. 
 Dit contact was telefonisch, via social media, tijdens 
 bel-uren en digitaal op WhatsApp, maar ook face-to-face 
 in het KinderLab of tijdens wandelingen in de wijk.
 Onderwerpen die aan bod komen: omgaan met de 
 maatregelen, behoefte aan contact, (plotselinge) 
 werkloosheid, ziekte bij naaste familie of vrienden en 
 opvoeden met social media. Indien nodig zijn ouders 
 doorverwezen naar samenwerkingspartners. 
  Na de zomervakantie kon het CJG vanwege de 
 versoepelde maatregelen weer verschillende activiteiten 
 op locatie aanbieden. De activiteiten buiten het KinderLab 
 en digitale activiteiten maakten plaats voor binnen 
 activiteiten. In KinderLab Middelwatering is het Mini-lab 
 (weer) opgestart. Onder begeleiding van het CJG 
 ontmoeten ouders/verzorgers elkaar en bespreken op 
 een laagdrempelige wijze opvoedthema’s. Andere 
 activiteiten zijn georganiseerd na het inventariseren van 
 wensen en behoefte van ouders. Met daarbij aansluitende 
 activiteiten voor kinderen. 
  Ook in KinderLab Schollevaar is na de zomer (weer) gestart 
 met Mini-Lab én ‘KinderLab on tour’ waarbij het CJG met 
 Welzijn Capelle de wijk in gaat om ouders te ontmoeten. 
 In het OuderLab ontmoeten verschillende culturen elkaar 
 en gaan ouders met elkaar in gesprek over opvoed-

https://capelsdagblad.nl/Algemeen/hulp-bij-wonen-opvoeding--welzijn-middelwatering
http://radiocapelle.nl/podcasts/4203-ouders-in-schollevaar-open-in-gesprek-met-het-cjg-over-opvoeden/


 thema’s. Ouders nemen andere ouders mee naar het 
 OuderLab. Zelfs ouders die anders weinig uit huis 
 komen, vinden hierdoor hun weg. Ouders komen vooral 
 zelf met vragen, bijvoorbeeld over anticonceptie, 
 gezondheid, voeding en beweging.
  Naast de KinderLabs in Schollevaar en Middelwatering is 
 een pop-up KinderLab in Schenkel gestart. De wisseling 
 van coördinator en de COVID-19 maatregelen hebben 
 samen een moeizame start tot gevolg gehad. 
  Aan het einde van het jaar hebben de samenwerkings-
 partners in het KinderLab gewerkt aan de opzet van een 
 Onderwijskansenplan. Dit plan beoogt met activiteiten 
 de door COVID-19 maatregelen opgelopen achterstanden, 
 sociaal emotionele problemen en ongelijke kansen tegen 
 te gaan met extra aandacht voor de kinderen van 10 tot 
 14 jaar. 

Welzijn Capelle 
Door een goede samenwerking met Welzijn Capelle wordt er 
passende hulp geboden rondom gezinnen waar naast jeugdhulp 
ook welzijn of volwassenzorg nodig is. Het CJG en Welzijn Capelle 
werken samen: 
  In de Huizen van de Wijk en in het KinderLab
  Rondom vluchtelingenwelzijn en statushouders
  In het afstemmen van de hulp na het ontvangen van een 
 politiezorgformulier
  In de pilot School als Werkplaats
  Voor meer verbinding tussen jeugd- en gezinscoaches 
 (CJG) en jongerenwerkers (SWC)
 Tijdens gezamenlijke huisbezoeken bij ‘zorgmijders’
  In het aanmeldteam van Welzijn Capelle
  Tijdens het echtscheidingsspreekuur in de bibliotheek
  Door regelmatig overleg tussen de managers ter 
 versterking van een sluitende aanpak
  Tijdens de vaccinatiedagen helpt Welzijn Capelle met het 
 vervoeren van spullen

Samenwerking met verloskundigen en geboortezorg
Voor een goede aansluiting bij de geboortezorg werken we nauw 
samen met de Capelse verloskundigen. Er is zeswekelijks overleg 
over de inzet van prenatale zorg voor zwangeren waar meerdere 
risicofactoren spelen. 

Het District Verloskundig Platform Rijnmond (DVP) is een 
samenwerkingsverband van professionals uit alle disciplines
van de geboortezorg in de regio Rotterdam. CJG Rijnmond 
participeert namens CJG Capelle aan den IJssel in het DVP en CJG 
Capelle volgt nauwgezet de ontwikkelingen. Het DVP heeft zich 
in 2021 ingezet op vijf thema’s: 1) in kaart brengen van de 
regionale behoeften en programma van eisen omtrent het 
integraal geboortedossier, 2) actief campagnebeleid om zwangere 
vrouwen te informeren over vaccinatie COVID-19, 3) vaststellen 
van het Regiobeeld geboortezorg Rotterdam Rijnmond, 4) één 
bestuurlid is aandachtsfunctionaris van de ontwikkeling van 
Kansrijkse Start in de 15 regiogemeenten, 5) rebranding van de 
Ouders van Rijnmond (voorheen: De Moederraad) en het verder 
werken aan cliëntparticipatie met de inzet van Ouders van 
Rijnmond. 

Sportief Capelle
Het CJG werkt samen met Sportief Capelle op het moment dat er 
bij een jeugdige een specifieke en/of specialistische vraag rondom 
sport en beweging bestaat. Het CJG draagt de jeugdige met 
beweegbehoefte aan en Sportief Capelle matcht de juiste vorm 
van sport en bewegen aan de vraag. Periodiek vindt er overleg 
tussen het CJG en Sportief Capelle plaats en nemen beide 
organisaties plaats in de verschillende wijkoverleggen. 

Huisartsen
Het CJG en huisartsen werken samen om de juiste hulp in te 
zetten voor Capelse jeugdigen en hun ouders door: 
  Het bieden van passende hulp voor gezinnen die bij de 
 huisarts aankloppen
  Het jaarlijks onder de aandacht brengen van de 
 samenwerkingsafspraken  
  De communicatie aan te passen aan de behoefte van 
 huisartsen met de extra pagina op de CJG website 12

https://cjgcapelleaandenijssel.nl/huisartsen/


7 Samenwerking met kinderopvang en school

Kinderopvang en peuterspeelzalen 
Het CJG vergroot de competenties en deskundigheid van  
pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijven en peuter-
speelzalen om problemen vroegtijdig te signaleren en de  
ontwikkeling van het kind zo optimaal mogelijk te stimuleren, 
door middel van observaties, delen van expertise met  
pedagogisch medewerkers, voorbeeldgedrag en het geven van 
adviezen. Daarmee wordt inzet van zwaardere hulp voorkomen. 

Er is coaching gegeven op 12 verschillende groepen van IJsselkids. 
Op iedere locatie wordt de duur en intensiteit van de coaching 
aangepast, afhankelijk van de aard van de vragen en de wens van 
pedagogisch medewerkers. Dit gebeurt in overleg met IJsselkids. 
In totaal is 322 uur aan face-to-face coaching geboden. De inzet 
was onderhevig aan de COVID-19 maatregelen, want volgens het 
coronabeleid van IJsselkids was bezoek op locaties langere tijd 
niet mogelijk. In verband met die maatregelen is er ook vaak  
telefonisch of digitaal contact om ondersteuning te bieden en 
vragen van pedagogisch medewerkers te beantwoorden. In het 
laatste kwartaal is door het CJG een training ontwikkeld over het 
bespreken van zorgen met ouders. Deze training wordt in 2022 
aangeboden aan verschillende groepen. 

Preventieve inzet op het basisonderwijs en voortgezet 
onderwijs
Door vroegtijdig, snel en dichtbij, passende hulp te bieden op 
school wordt de ontwikkeling van de Capelse jeugdigen  
gestimuleerd. 
  Preventieve inzet van schoolcontactpersonen die 
 wekelijks aanwezig kunnen zijn op school voor advies en 
 consultatie aan ouders en professionals, door middel van
 inloopspreekuren, informatiebijeenkomsten, berichten in 
 nieuwsbrieven, overleg met intern begeleiders/ 
 leerkrachten en het aansluiten bij een zorgoverleg op 
 school. De fysieke aanwezigheid van de schoolcontact-
 personen was afhankelijk van het coronabeleid van de 

 school en eventuele tijdelijke sluiting. De ondersteuning is  
 dan digitaal aangeboden.
  Daarnaast zetten de schoolcontactpersonen jeugdhulp in, 
 zoals het geven van coaching aan kinderen en hun 
 gezinnen van de school. Die hulp kan op school, thuis of 
 op een wijklocatie van het CJG gegeven worden. 
  Procedure voor het inzetten van diagnostiek en 
 behandeling bij ernstige enkelvoudige dyslexie. 
  Extra inzet van 8 uur per week als schoolcontactpersoon 
 op Montessorischool in schooljaar 2021/2022 middels de 
 Nationaal Programma Onderwijs gelden.
  Voor Capelse leerlingen zet het CJG in samenwerking met
 het Samenwerkingsverband Aan den IJssel hybride 
 onderwijszorgarrangementen in. Dit is altijd maatwerk. 
 Deze inzet biedt het CJG soms zelf of er worden lokaal/
 regionaal ingekochte vormen van jeugdhulp ingezet. 

Pilot De school als werkplaats
Vanaf maart 2020 tot juli 2021 werkte het CJG samen met Welzijn 
Capelle en kinderopvang Royal Kids Care in een inter-
professioneel team op basisschool De Horizon. Een jeugd- en 
gezinscoach was, afhankelijk van de COVID-19 maatregelen en 
sluiting van de school, wekelijks aanwezig en bood coaching on 
the job. De structurele aanwezigheid van hulp op school leidde tot 
snellere inzet van passende hulp en een betere aansluiting tussen 
onderwijs, zorg en gezinnen. De gemeente Capelle aan den IJssel 
heeft in februari 2021 en december 2021 een (tussen)rapportage 
ontvangen. 

"Tijdens de pauze hoor ik een leerkracht praten over zorgen. 
Als jeugd- en gezinscoach vraag ik 'Kan ik niet wat 

betekenen...' of 'Laat moeder mij even bellen...' 
Op andere scholen zie ik dat leerkrachten niet weten waar ze 
terecht kunnen, signalen langer bij zich houden of pas hulp 

inschakelen als er een Veilig Thuis melding nodig is." 
Jeugd- en gezinscoach
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Resultaten schooljaar 2021/2022
Begin oktober is de vragenlijst op het IJsselcollege afgenomen. 
De afname op de overige scholen vindt plaats in 2022. 
De resultaten zijn als volgt:
  97 leerlingen uit 7 klassen (tweede klas) hebben de 
 vragenlijst over zelfdoding en zelfbeschadiging ingevuld. 
 Dit is 62% van de tweedeklassers op het IJsselcollege.
  30 leerlingen met signalen van depressie, zelfdoding en
 zelfbeschadiging zijn uitgenodigd voor een gesprek. 
 Dit is 31% van alle leerlingen die de vragenlijst hebben 
 ingevuld. Waar nodig is passende hulp ingezet, zoals een 
 doorverwijzing naar gespecialiseerde hulp of een jeugd-
 hulptraject of behandeling bij het CJG.
  Opmerkelijk was het groot aantal ouders (41) dat geen 
 toestemming heeft gegeven voor het afnemen van de 
 vragenlijst vergeleken met voorgaande jaren. Hierdoor 
 is ruim een kwart van de leerlingen niet gescreend op 
 depressie, zelfdoding en zelfbeschadiging. 

"De kracht van het interprofessionele team zit in het snel 
kunnen schakelen met elkaar, doordat de jeugd- en gezins-

coach en de jongerenwerker zichtbaar zijn op school. 
Door snel te kunnen afstemmen is het mogelijk om heel 

preventief te werken."
Schoolmaatschappelijk werker

Project Preventieve aanpak depressie op het voorgezet 
onderwijs 
Om depressie en suïcidaliteit onder Capelse jongeren vroegtijdig 
op te sporen, is het CJG in 2016 een pilot gestart op het Comenius 
College. Wegens succes is het project uitgerold over de andere 
Capelse scholen. 

Het aanbod bestaat uit de afname van de vragenlijst over 
zelfdoding en zelfbeschadiging (VOZZ) bij tweedejaars leerlingen 
om sombere gedachten en gevoelens te delen waar vaak een 
taboe op rust. Leerlingen met een zorgwekkende score worden 
binnen twee weken uitgenodigd voor een gesprek met de 
professional van het CJG of met de maatschappelijk werker van 
de betreffende school. Tijdens dit gesprek wordt nagegaan wat er 
aan de hand is. Indien nodig wordt er passende hulp ingezet, zoals 
een coachingstraject bij het CJG of doorverwijzing naar 
gecontracteerde hulp. 

Schooljaar 2020/2021
In verband met de sluiting van de drie Capelse scholen vanwege 
de COVID-19 maatregelen is de geplande afname van de VOZZ 
in schooljaar 2020/2021 niet doorgegaan. Er is een nieuwe versie 
van het digitale magazine verspreid naar alle jongeren van de drie 
scholen met onderwerpen als verslaving, seksualiteit, somberheid, 
voeding en beweging. Daarnaast is er vaak en veel digitaal en 
telefonisch contact geweest met jongeren, leerkrachten en intern 
begeleiders om zorgen over jongeren te monitoren en indien 
nodig tijdig passende hulp te bieden. 
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8 Ontwikkelingen

Robots in samenwerking met Universiteit Utrecht en 
TNO
Het CJG doet de komende jaren samen met Universiteit Utrecht 
onderzoek naar de interactie tussen kinderen en robots. 
De uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt om de robots 
met succes in te zetten bij het CJG. Afgelopen jaar hebben 
kinderen deelgenomen aan een co-design workshop. Resultaten 
laten zien dat creatieve methodes kinderen helpen om zich-
zelf te uiten. Daarnaast zijn verschillende ideeën geopperd, zoals 
een robot tijdens het wachten voor informatievoorziening en 
afleiding in plaats van een televisie of tablet. Of een robot als 
mediator tijdens gesprekken met kinderen. Verder zijn er 
verschillende testsessies gedaan bij vaccinatiespreekuren en 
vaccinatiedag(en). Deze testsessies geven waardevolle informatie 
over de interactie tussen kinderen, ouders en robots. 

Naast het onderzoek in samenwerking met Universiteit Utrecht is 
onze samenwerking met TNO10 uitgebreid. Een subsidieaanvraag 
bij ZonMw (innovaties in de jeugdsector) met als naam 
'Persoonlijke buddy voor kinderen met beperkte communicatie- 
en sociaal emotionele vaardigheden op school en thuis' is positief 
bevonden en de aanvraag mag verder uitgewerkt worden. 

Luister hier de podcasts van het CJG en Universiteit Utrecht over 
het robotproject.

Subregionaal SPAN-team
Ter aanvulling en ondersteuning van de wijkteams is voor de 
gemeenten Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en 
Lansingerland een SPAN team ingericht. SPAN staat voor 
Specialistische Ambulante Jeugdhulp Nabij. In het SPAN-team 
zitten medewerkers van Enver, Mentaal Beter en Pameijer. 
De expertise verschilt nauwelijks met de expertise die het CJG al in 
huis heeft, maar de versterking van het SPAN-team voor de 
wachtlijst en de inzet in weekenden wordt als positief ervaren. 

Online hulpprogramma’s van Therapieland
Het CJG is met behulp van een stimuleringsregeling11 gestart met 
het inzetten van online hulpprogramma’s van Therapieland. Deze 
programma’s worden ingezet door jeugd- en gezinspsychologen, 
jeugd- en gezinscoaches en jeugdverpleegkundigen. 
De ervaringen van zowel de professionals als de gezinnen zijn 
positief. Daarnaast gebruiken de jeugd- en gezinspsychologen 
digitale screeningslijsten via Therapieland om zicht te krijgen op 
de problematiek en zorgbehoefte. Dit laatste levert enorme  
tijdswinst op voor de professionals. 

Inforium 
Met behulp van E-health gelden door gemeente Capelle aan den 
IJssel is Inforium in 2020 geïmplementeerd, een website waarmee 
het enorme informatieaanbod over opvoeden en opgroeien op 
een handige manier per thema te delen is met ouders en 
jongeren. Bijvoorbeeld via e-mail of WhatsApp. Het platform is 
tegelijkertijd een databank of naslagwerk voor professionals. 
In 2021 is het foldermateriaal van het CJG dat binnen de jeugd-
gezondheidszorg vaak wordt gebruikt aan Inforium toegevoegd, 
zodat professionals informatie op maat naar ouders of jongeren 
kunnen versturen. Bijvoorbeeld na afloop van een consult. In de 
laatste maanden van 2021 zijn op aanvraag van een aantal 
enthousiaste professionals ook een aantal folders van ons aanbod 
jeugdhulp aan Inforium toegevoegd. 

10   Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek. 
11   Stimuleringsregeling E-Health Thuis COVID-19 2.0

https://open.spotify.com/show/0eLWfswA3DG2LGwMlkwN4i
https://open.spotify.com/show/0eLWfswA3DG2LGwMlkwN4i


Samenwerkingsinstrument Sluitende Aanpak (SISA) 
Het CJG is aangesloten op de regionale verwijsindex SISA12, waarin 
samenwerkingspartners van elkaar weten betrokken te zijn bij 
gezinnen en hulp op elkaar afstemmen. Met een signaal in SISA 
maakt het CJG duidelijk dat er zorgen zijn en dat we bij willen 
dragen aan een gezamenlijke aanpak. Het CJG heeft 259 
signalen afgegeven. Dit is minder dan in 2020 (353) en 2019 (304). 
Een tijdelijke storing in het systeem van het CJG en SISA heeft 
invloed gehad op het lagere aantal signalen. Het aantal matches 
met samenwerkingspartners is 532 (2020: 675). Voor een match is 
het CJG afhankelijk van andere samenwerkingspartners die een 
signaal afgeven. Van de 532 matches is 326 keer het CJG 
aangewezen als matchregisseur. 

Wijziging woonplaatsbeginsel
Vanaf 1 januari 2022 is het woonplaatsbeginsel wettelijk 
veranderd en vindt er een verschuiving plaats van hulp verleend 
in en door Capelle aan den IJssel. Het CJG voert in opdracht van 
gemeente Capelle aan den IJssel de wijziging door. Het jaar 2021 
was een overgangsperiode voor de administratieve overdracht, 
een (warme) overdracht van jeugdigen en contractbeheer. 
Met behulp van een landelijk systeem is inzichtelijk gemaakt 
welke jeugdigen vanaf 1 januari 2022 onder de verantwoordelijk-
heid van een andere gemeente gaan vallen. Het aantal jeugdigen 
is uiteindelijk lager dan in eerste instantie is ingeschat met 43 
inkomende jeugdigen en 38 uitgaande jeugdigen. Het inzichtelijk 
maken van het aantal jeugdigen is niet bij iedere gemeente soepel 
verlopen, waardoor de VNG en Ministerie VWS de 1-november 
maatregel hebben ingevoerd. Alle jeugdigen die vóór 1 november 
2021 zijn overgedragen vallen onder de verantwoordelijkheid van 
de nieuwe gemeente. Alle jeugdigen die na 1 november nog niet 
zijn overgedragen vallen onder de huidige gemeente totdat een 
officiële overdracht heeft plaatsgevonden. Het CJG houdt er om 
die reden rekening mee dat het aantal inkomende jeugdigen nog 
op kan lopen.  

Met inachtneming van de regels omtrent privacy zijn de dossiers 
van de jeugdigen overgedragen. Alle uitgaande jeugdigen zijn 
door het CJG op de hoogte gesteld. Bij uitgaande jeugdigen waar 

1612   Signaleren en Samenwerken en het SamenwerkingsInstrument Sluitende Aanpak.

het CJG actief betrokken bij was, wordt contact gelegd met de 
andere gemeente om in het belang van de jeugdige af te 
stemmen. Het CJG vindt het ook belangrijk om de inkomende 
jeugdigen op een prettige manier welkom te heten en zo min 
mogelijk te belemmeren in de huidige hulp die zij ontvangen. 
Dit wordt begin 2022 opgepakt.

Eenzaamheid
Het CJG is deelnemer aan de Alliantie Meer Samen - Minder 
Eenzaam en participeert in de groep 'Eenzaamheid en 
jongeren'. Het CJG vindt het samen met andere partners 
belangrijk om kennis en adviezen te verspreiden aan professionals 
en jongeren over wat eenzaamheid inhoudt. Om die reden zijn 
er in opdracht van gemeente Capelle aan den IJssel ‘happertjes 
tegen eenzaamheid’ met bijbehorend informatiemateriaal 
ontwikkeld voor alle leerlingen van het voortgezet onderwijs. 
Het ‘happertje’ is een middel om eenzaamheid bespreekbaar te 
maken. Het IJsselcollege heeft dit materiaal als eerste ontvangen.  
Andere scholen hebben aangegeven (nog) geen gebruik te willen 
maken van het materiaal óf nog geen tijd te hebben gehad om dit 
materiaal met mentoren te bespreken. Het CJG houdt het 
ontwikkelde materiaal in 2022 nog beschikbaar voor scholen. 

Associatie Wijkteams
Het CJG is aangesloten bij de Associatie Wijkteams, een landelijk 
netwerk van wijkteams voor het ontmoeten en uitwisselen van 
opgedane kennis en ervaringen met andere wijkteams. De leden 
van de Associatie Wijkteams bundelen met elkaar hun krachten 
om de stem van wijkteams aan landelijke tafels en in landelijke 
programma’s te laten horen.

Beleidsadvisering aan gemeente Capelle aan den IJssel
  Er is een zes-wekelijks overleg met de accounthouder van 
 het CJG waarin verschillende signalen gedeeld worden. 
  Het CJG is nauw betrokken bij de uitwerking van het 
 landelijke programma Kansrijke Start door gemeente 
 Capelle aan den IJssel.
  Het CJG levert zijn bijdrage aan het idee 'Geen kind 

https://associatiewijkteams.nl/


 Capelle uit' om meer vormen van specialistische 
 jeugdhulp lokaal te bieden.
  Het Ministerie van Justitie en Veiligheid, de regio 
 Rotterdam Rijnmond en diverse andere partijen zijn vanaf 
 2020 begonnen met een regionaal project voor het
 overhevelen van drang naar de lokale teams. Het CJG is 
 samen met de gemeente Capelle aan den IJssel nauw 
 betrokken geweest bij dit project.
  Het CJG neemt actief deel aan het gemeentelijk project 
 Eén tegen Eenzaamheid.
  Het CJG heeft geadviseerd over de ontwikkelingen in het 
 Rijksvaccinatieprogramma.
  Het CJG heeft samen met gemeente gesproken over het 
 effect van de COVID-19 maatregelen op Capelse gezinnen 
 en de dienstverlening van het CJG.
  Het CJG heeft op verzoek van gemeente verschillende 
 ideeën en interventies aangedragen ten behoeve van de 
 coronamiddelen die gemeente heeft ontvangen.

Coronavaccinatie in Capelle aan den IJssel 
Het CJG heeft in de eerste maanden van 2021 een grote rol 
gespeeld in het vaccinatieproces, beginnend bij het gereed 
maken van Sporthal Schenkel tot een veilige en toegankelijke 
vaccinatielocatie. In maart is het CJG op verzoek van gemeente 
en GGD begonnen met vaccineren tegen het coronavirus. 
Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en andere medewerkers 
hebben zich met veel enthousiasme ingezet – naast hun reguliere 
werkzaamheden voor het CJG. Ook na de eerste weken zijn we ons 
als CJG blijven inzetten op de COVID-19 priklocatie. Vanaf juli zijn 
er alleen nog medewerkers ingezet voor de rol van project-
manager en facilitair manager. Het CJG vond het belangrijk en 
waardevol om een bijdrage te leveren. 

Lees hier het nieuwsartikel over de inzet van jeugd-
verpleegkundige Jolanda Vonk en jeugdarts Angela van Noort. 

17

Het CJG heeft een 
grote rol gespeeld in 

het corona-
vaccinatieproces

https://www.capelleaandenijssel.nl/over-capelle/capelse-verhalen_43191/item/in-gesprek-met-capelse-zorgverleners_35620.html
https://www.capelleaandenijssel.nl/over-capelle/capelse-verhalen_43191/item/in-gesprek-met-capelse-zorgverleners_35620.html


9 Tevredenheid en kwaliteit

Tevredenheid   
Aanbod jeugdgezondheidszorg
De tevredenheid van ouders wordt op verschillende momenten 
en verschillende manier gemeten (tablet, QR code of smileyzuil). 
Ouders waarderen het aanbod van de jeugdgezondheidszorg 
gemiddeld met een 8,3. 

Aanbod jeugdhulp 
De tevredenheid van ouders en jeugdigen wordt tussentijds en bij 
afronding van een hulptraject gemeten. 92 ouders waardeerden 
de hulp gemiddeld met een 9,0 en 32 jeugdigen met een 8,9. 
De respons is laag. Uit intern onderzoek komt naar voren dat door 
technische problemen in het registratiesysteem sommige 
metingen onterecht zijn weggevallen. Om die reden wordt de 
tevredenheidsmeting vanaf 2022 gedigitaliseerd en 
geautomatiseerd. 

Klachten 
Er zijn in totaal 9 klachten en uitingen van ongenoegen 
ontvangen. Afgezet tegen het jaarlijks aantal contacten is het 
aantal klachten bijzonder klein. Iedere klacht wordt zorgvuldig 
beoordeeld en afgehandeld. De uitingen van ongenoegen gingen 
over het meerdere keren verzetten van een afspraak (twee keer 
door het CJG), over de duur van de afhandeling van een 
verlenging van een sociaal medische indicatie door het CJG en 
een uiting over het onvoldoende oog hebben voor vaderschap in 
een Ouderschap Blijft traject. 

De klachten hadden betrekking op het zich niet voldoende 
gehoord voelen (2x), professionaliteit/bejegening (2x), 
aanpassing in het oproepschema jeugdgezondheidszorg (als 
gevolg van COVID-19 maatregelen) en onvolledige communicatie. 
De klachten zijn middels gesprekken opgepakt en ouders geven 
veelal aan zich gehoord te voelen en tevreden te zijn met de 
afhandeling. Leer- en verbeterpunten zijn met de 
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professionals besproken en processen zijn indien nodig 
aangepast. 

Meldingen van incidenten, datalekken en calamiteiten
De incidenten betroffen vaccinaties die niet met de juiste interval 
zijn gegeven (2x) of niet het juiste vaccin (4x). De andere 
incidenten betrof drie keer een verwonding van een jeugdige, vier 
keer over de planning van het consultatiebureau en informatie- 
overdracht en overige incidentele incidenten. Alle incidenten zijn 
besproken met ouders (en jeugdigen). De vaccinatie incidenten 
hebben geen gevolgen voor de gezondheid van de jeugdigen. 
Leer- en verbeterpunten zijn met de professionals besproken en 
processen zijn indien nodig aangepast.

De 3 meldingen van medewerkers gingen over verbaal geweld, 
ongewenste bejegening en intimidatie. 

Het datalek betrof 3 keer onterechte inzage in een dossier, 3 keer 
een verkeerde ontvanger en één keer een cyber-aanval op een 
mailaccount. 4 van de 7 datalekken moesten worden gemeld bij 
de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Kwaliteitssysteem
Het CJG streeft continu naar verbetering van de kwaliteit van 
dienstverlening. Sinds 2016 is het CJG in het bezit van het 
kwaliteitscertificaat ISO 9001:2015. Jaarlijks toetst een externe en 
onafhankelijke auditor op het voldoen aan deze norm. 
Het certificaat geeft aan dat het CJG in staat is om goede kwaliteit 



van hulp en zorg te bieden en de gestelde doelen te realiseren. 
Het kwaliteitssysteem kent een continu proces van meten, 
evalueren, monitoren en verbeteren in het belang van behoud 
van kwaliteit van zorg. 

Kwaliteit professionals
Het CJG verplicht zich tot het verlenen van 'verantwoorde jeugd-
hulp' en onze professionals beschikken over de juiste expertise en 
zijn vakbekwaam. Alle jeugd- en gezinscoaches staan 
geregistreerd bij het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd), 
jeugd- en gezinspsychologen/orthopedagogen zijn geregistreerd 
bij de NVO (Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen) en 
jeugdgezondheidszorg professionals staan geregistreerd bij het 
BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), V&VN
(Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden) en AJN 
(Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland). 
We hanteren de norm van de verantwoorde werktoedeling. 
Daarnaast werken onze medewerkers conform de professionele 
richtlijnen jeugdgezondheidszorg, jeugdhulp en jeugd-ggz met 
gevalideerde en gestandaardiseerde instrumenten en 
methodieken. Alle CJG medewerkers hebben een verklaring 
omtrent het gedrag (VOG). Ook investeert het CJG continu in 
deskundigheid door de inzet van continue scholing en 
interdisciplinaire intervisie.

In deze krappe arbeidsmarkt is het lastig om nieuwe medewerkers 
met voldoende en diverse deskundigheid aan te trekken. 
Daarnaast willen we onze huidige medewerkers behouden. 
Het CJG investeert daarom in:
 Aandacht voor scholing en ontwikkeling van 
 medewerkers.
  Het vitaal en fit houden van medewerkers. Ons vitaliteits-
 aanbod bestaat onder andere uit een bedrijfsfitness-
 regeling, fietsplan, een vitaliteitsplatform en vers fruit op 
 het werk.
  Erkend Stagebedrijf voor hbo/wo en biedt jaarlijks stages 
 aan en onderhoudt contacten met hogescholen en 
 universiteiten.
  De scholing ‘Pluis niet Pluis’ waardoor verpleegkundigen 

 artsenhandelingen mogen verrichten.
  Onboarding nieuwe medewerkers: persoonlijk inwerk-
 traject, een inwerkbegeleider/buddy en een introductie-
 bijeenkomst.
  Het aanboren van het netwerk van medewerkers bij 
 vacatures (aanbrengbonus).
  Het gebruik maken van social media recruitment voor 
 werving van medewerkers.

"De vragen in Capelle veranderen en verergeren, niet alleen 
door corona maar bijvoorbeeld ook door de snelle  

ontwikkelingen in de digitale wereld. Het is voor iedere CJG 
professional een uitdaging om hierin zo goed mogelijk aan te 
blijven sluiten bij de vragen van gezinnen, ontwikkelingen en 
de toename in complexiteit van gezinssituaties. Tegelijkertijd 

ligt er de wil en de noodzaak om ook preventief te blijven 
werken en onze wachttijden te reduceren. Dit maakt dat CJG 

professionals dagelijks hard werken om zo goed mogelijk aan 
alle aspecten te kunnen voldoen."

Teammanager
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10 De toegang tot andere vormen van jeugdhulp¹3
Naast het bieden van jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp is het 
CJG de toegangspoort voor niet-vrij toegankelijke jeugdhulp. 
Het gaat dan om lokaal ingekochte zorg (zorg in natura), regionaal 
ingekochte zorg (zorg in natura) en persoonsgebonden budget 
(PGB).

Toegang  

CJG als verwijzer
In totaal heeft het CJG 599 beschikkingen afgegeven vergeleken 
met 674 beschikkingen in 2020 en 556 in 2019. 

Andere verwijzers
Naast het CJG zijn ook de huisartsen, gecertificeerde instellingen 
(GI) en de kinderarts/specialist bevoegd om jeugdigen door te 
verwijzen. 

Gebruik niet-vrij toegankelijke jeugdhulp
Voor het berekenen van het aantal jeugdigen dat niet-vrij 
toegankelijke zorg heeft gebruikt en de daarmee samenhangende 
kosten is het CJG afhankelijk van de declaraties van zorg-
aanbieders (regionaal en lokaal ingekochte zorg) en tevens van 
de Sociale Verzekeringsbank (PGB). De huidige stand van de 
ingediende declaraties is daarmee bepalend voor onderstaande 
resultaten. Het is bekend, vanuit voorgaande jaren, dat er later in 
het jaar nog declaraties ingediend worden die betrekking hebben 

op het voorgaande jaar. Er kan rekening worden gehouden met de 
mogelijkheid dat 10-20% van de declaraties nog niet is ingediend.  

De totale gedeclareerde kosten (€14.285k) zijn hoger dan in 2020 
(€12.525k) en 2019 (€11.561k). Het aantal jeugdigen (1.228) is 
hoger dan in 2020 (1.174) en 2019 (1.173).

Gemiddelde gedeclareerde kosten per jeugdige
Met name de gemiddelde kosten per jeugdige voor PGB zijn fors 
hoger dan voorgaande jaren, namelijk 50% hoger. Samen met de 
lokale en regionale kosten zorgt dit voor een totale stijging van de 
gemiddelde kosten per jeugdige van 9% ten opzichte van 2020. 

Regionaal ingekochte jeugdhulp 
De Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) 
koopt specialistische jeugdhulp voor vijftien regiogemeenten in. 

Het aantal jeugdigen met een beschikking voor regionale 
ingekochte jeugdhulp (811) is hoger in vergelijking met 2020 en 
lager dan 2019. De totale waarde is €200k hoger. Hierdoor is de 

13   De aantallen en bedragen dateren van 27 januari 2022



gemiddelde waarde van een beschikking per jeugdige €400k lager 
dan 2020.

Lokaal ingekochte jeugdhulp 
Het CJG heeft zelf zorgaanbieders ingekocht voor basis-GGZ en 
specialistische jeugdhulp. 

Het aantal jeugdigen met een beschikking voor lokaal ingekochte 
jeugdhulp (785) is hoger dan 2020 en 2019. Er is bijna €5,4 miljoen 
aan verstrekkingen afgegeven. Dit is ongeveer €100k lager dan 
vorig jaar. De gemiddelde waarde van een beschikking is 
uiteindelijk lager dan 2020.

Persoonsgebondenbudget
Een persoonsgebonden budget (PGB) is een bedrag waarmee 
iemand zelf zorg of ondersteuning inkoopt. 

De waarde van de beschikkingen is ruim €800.000 hoger dan 
2020, terwijl het aantal jeugdigen met 16 stijgt ten opzichte van 
2020. De gemiddelde waarde van een PGB per jeugdige stijgt 
hierdoor hard ten opzichte van voorgaande jaren. Eén van de 
redenen hiervoor is het toenemend aantal jeugdigen met een 
woonvoorziening en/of hoog specialistische zorg, bekostigd 
door middel van een PGB. Dit zijn enkele van de duurste vormen 
van zorg, maar was voor deze jeugdigen noodzakelijk. Dit komt 
voornamelijk door de budgetplatfonds en lange wachtlijsten en 
wachttijden, waardoor voor deze jeugdigen geen plek gevonden 
kon worden bij regionale gecontracteerde aanbieders. Ook wordt 
steeds vaker PGB ingezet bij thuiszitters, waarbij er tijdelijk geen 
geschikte onderwijsplek gevonden wordt en/of er geen zorg-
aanbieder (zorg in natura) beschikbaar is vanwege wachtlijsten 

en wachttijden. Beide vormen van zorg zijn enorm ingrijpend en 
behoren tot de duurste zorg.

Casusregie
Het CJG heeft sinds de invoering van de Resultaat Gerichte 
Bekostiging (2018) zijn positie als casusregisseur ingericht en 
verstevigd. Waar voorheen de hulp door het CJG werd afgesloten 
na het afgeven van een beschikking, biedt het CJG nu casusregie, 
om de inzet te monitoren en op- en afschaling te bewerkstelligen. 
In totaal is er 371 keer casusregie geboden vergeleken met 455 in 
2020 en 299 in 2019. 

Door een flinke stijging van het aantal gezinnen in de afgelopen 
jaren was de caseload van de CJG professionals continu vol. In de 
eerste helft van het jaar was er zelfs een wachtlijst voor het starten 
met casusregie (zie ook eerdere rapportages). De flinke stijging, 
volle caseload en de wachtlijst bij het CJG heeft noodzakelijkerwijs 
geleid tot een aanpassing van de werkwijze. Het CJG wil naar een 
situatie waarbij de huidige vorm van casusregie alleen 
geboden wordt aan gezinnen die dat echt nodig hebben. 
Op deze manier is de rol van het CJG van meerwaarde op lopende 
hulptrajecten bij een externe zorgaanbieder én wil het CJG 
tegelijkertijd de eigen caseload en wachtlijst beheersbaar houden.

Wachtlijsten en overbruggingszorg 
Regionaal ingekochte aanbieders kampen al jaren met lange 
wachtlijsten en wachttijden en het blijft een groot probleem. 
Dit leidt tot frustratie bij gezinnen, verergering van de 
problematiek gedurende de wachttijd, kans op mismatching en 
een intensivering van de inzet van de CJG professional en/of de 
lokaal ingekochte jeugdhulp. 
  Het CJG heeft samen met een aantal lokaal ingekochte 
 aanbieders basis-GGZ+ trajecten opgezet om te 
 voorkomen dat jeugdigen onnodig lang moeten 
 wachten op regionaal ingekochte aanbieders.  
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  Het CJG organiseert regelmatig maatwerktrajecten als 
 alternatief voor regionaal ingekochte zorg door inzet van 
 lokaal ingekochte aanbieders of een persoonsgebonden 
 budget. 
  Het kost veel tijd en administratieve handelingen om een 
 gezin (vaak tevergeefs) toe te leiden tot de geschikte 
 aanbieder. Vanwege de wachtlijsten en budgetplafonds 
 zijn er vaak minder geschikte alternatieven. 
  Wanneer de hulp niet (tijdig) op gang komt, motiveert het 
 CJG, volgens de regionale afspraken, de aanbieder om 
 waar nodig overbruggingszorg te organiseren. In de 
 meeste gevallen gebeurt er niets en zoekt het CJG over-
 bruggingszorg bij een andere aanbieder of biedt het CJG 
 noodgedwongen zelf overbruggingszorg gedurende de 
 wachttijd. Dit gebeurt bij tientallen jeugdigen. In de 
 tussentijd blijft het contact met de aanbieder of het 
 zoeken naar alternatieven doorgaan. Dit vraagt van onze 
 professionals tijd, maar belangrijker nog: dit geeft een 
 hoog verantwoordelijkheidsgevoel vanwege de veelal
 complexe problematiek. 
  Landelijk, regionaal en ook lokaal wordt sinds de tweede
 helft van 2020 ten gevolg van de COVID-19 maatregelen 
 een stijging gezien van het aantal aanmeldingen voor 
 de spoedpoli. Het gaat meestal om jeugdigen waar sprake 
 is van suïcidaliteit14. Helaas is gebleken dat spoedpoli’s 
 deze jeugdigen veelal niet meer aannamen, ondanks de 
 opening van een spoedpoli van Mentaal Beter. Maar de 
 gezinnen zijn bekend bij het CJG en het CJG heeft 
 daarmee een professionele verantwoordelijkheid en is 
 aanspreekbaar hierop mocht een incident plaatsvinden. 
 Dit vroeg om veel flexibiliteit van het CJG en daarmee 
 kwamen de caseload en lopende basis-GGZ trajecten van  
 de jeugd- en gezinspsychologen in de knel. Het CJG is 
 daarom genoodzaakt geweest om een extra jeugd- en 
 gezinspsycholoog aan te nemen om deze casuïstiek op 
 te vangen. 

2214   Andere reden voor aanmelding zijn psychose, eetstoornissen en wanen.

"Ik ben trots op de CJG  
professionals die zich  

staande weten te houden in 
de pittige casuïstiek,  

veranderingen binnen de  
organisatie en geldende  
COVID maatregelen. Een 

pluim voor hun flexibiliteit!"
Teammanager

Vrijwilligers van Home-Start 
Ervaren en getrainde vrijwilligers van Home-Start bieden een 
dagdeel in de week opvoed- en gezinsondersteuning bij 
alledaagse, praktische en lichte opvoedvragen. In Capelle aan 
den IJssel wordt Home-Start ingekocht door het CJG en 
uitgevoerd door Humanitas. De coördinator van Home-Start 
werkt wekelijks op de CJG locaties. In totaal hebben 39 gezinnen 
ondersteuning ontvangen waarvan 33 middels huisbezoeken en 
6 middels digitale/telefonische ondersteuning. Dit is hoger dan 
voorgaande jaren (2020: 32 gezinnen, 2019: 37 gezinnen). 
De meeste gezinnen (26 van de 39) zijn aangemeld door het 
CJG. In totaal zijn 80 kinderen ondersteund door Home-Start. 
Persoonlijk contact is één van de belangrijkste pijlers van Home-
Start en dat was tijdens scherpe COVID-19 maatregelen een 
uitdaging voor zowel gezinnen als vrijwilligers. Nieuw in 2021 
was de ondersteuning aan 3 zwangere moeders. Een mooie 
ontwikkeling in het kader van Kansrijke Start. 

Vroegsignalering fraude 
Gemeente Capelle ontwikkelt voor het sociale domein beleid 
gericht op het vroegsignaleren dan wel voorkomen van fraude. 
Als CJG zijn wij een belangrijke samenwerkingspartner in het 
uitvoeren van het beleid. Aangeboden door de gemeente 
hebben verschillende professionals de e-learning Fraude- 
alertheid en vroegsignalering van VNG gevolgd. Zowel jeugd- en 
gezinscoaches als professionals van de zorgadministratie vonden 
de e-learning leerzaam. Daarnaast is er in het laatste kwartaal 
kennisgemaakt met de Toezichthouder Jeugd van de gemeente 
Capelle.

Samenwerking met WMO-loket
Op individueel niveau wordt er voor jongeren die 18 jaar worden 
en waarbij hulp vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning 
(WMO) passend zou zijn, enkele maanden voor de 18e verjaardag 
samenwerking gezocht met het WMO-loket van de gemeente 
Capelle aan den IJssel voor een warme overdracht.   

https://www.home-start.nl/cappelle/home
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11 Bekendheid van het CJG

Website
De website is door 81.490 unieke gebruikers bezocht. In 2020 
waren dit er nog 99.589. Waarschijnlijk heeft de coronapandemie 
gezorgd voor het extreem hoge aantal bezoekers in 2020. 
Ten opzichte van eerdere jaren is het gebruikersaantal van 2021 
zeker positief. In 2019 waren er namelijk 55.617 unieke gebruikers, 
in 2018 40.672 en in 2017 19.969. 

Social media
Het aantal volgers op de verschillende social media kanalen blijft 
groeien. Op Facebook en op het Instagram account voor jongeren 
worden maandelijks advertenties ingezet om de bekendheid van 
het CJG te vergroten. In september 2021 is het CJG Twitter account 
verwijderd. Berichten die op Twitter geplaatst werden hadden een 
zeer laag bereik en het volgersaantal groeide nauwelijks. 
Daarnaast volgen de meeste Twitter-volgers het CJG ook op  
andere platforms, bijvoorbeeld LinkedIn. 

CJG op Google
In 2021 zijn rechten verkregen om de locaties van het CJG op 
Google te beheren en ervoor te zorgen dat de juiste informatie
over de locaties vermeld staat. Door extra informatie toe te 
voegen wordt het gemakkelijker om informatie over het CJG te 
vinden en bijvoorbeeld snel contact op te nemen. Openingstijden 
tijdens feestdagen zijn nu bijvoorbeeld direct zichtbaar. Het is ook 
mogelijk een bericht te plaatsen in de locatievermelding op 
Google dat 24 uur zichtbaar blijft. Dit is handig voor belangrijke 
updates (denk aan COVID-19 maatregelen). 

De CJG website is 
door 81.490 unieke 
gebruikers bezocht

Promotie activiteiten
Het CJG organiseert allerlei activiteiten om haar bekendheid te 
vergroten. 
  Via verschillende digitale nieuwsbrieven informeren we 
 ouders en samenwerkingspartners. Ook plaatsen we 
 informatie in nieuwsbrieven van basisscholen, kerken en 
 kinderopvangcentra.  
  Ieder jaar worden advertenties geplaatst. In 2021 onder 
 andere op nieuwswebsites AD.nl en Nu.nl, gericht op 
 jongeren van 12-18 jaar in Capelle aan den IJssel. Er is een 
 algemene advertentie geplaatst om jongeren bekend te 
 maken met het aanbod van het CJG en een advertentie 
 gericht op promotie van de training Plezier Op School. 
 Deze advertenties hebben goede resultaten opgeleverd. 
 Samen zorgden de advertenties voor meer dan 400 kliks 
 naar de CJG website.
  Ieder jaar wordt in september een huis-aan-huis krant 
 verspreid aan alle Capelse bewoners. Bekijk de CJG krant 
 van 2021. 
  Er zijn diverse webinars georganiseerd voor ouders/
 verzorgers. Onder andere over de pittige jonge jaren, 
 peutergedrag en omgaan met pubers. Ook hebben CJG 
 professionals meegewerkt aan diverse webinars vanuit het 
 KinderLab Schollevaar, onder de naam ‘OuderLab 
 Academy’. 
  Er zijn twee CJG-podcastseries, waarin ouders openhartig 
 vertellen over het ouderschap en hun ervaring met het 
 CJG. Beluister hier de podcasts.

https://cjgcapelleaandenijssel.nl/cjgkrant21/
https://cjgcapelleaandenijssel.nl/cjgkrant21/
https://cjgcapelleaandenijssel.nl/podcasts/


12 Organisatie en bestuur

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt onafhankelijk toezicht op het beleid 
van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het CJG. 
Daarnaast geeft de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd 
advies en is zij een klankbord voor het bestuur. Hoewel volgens de 
statuten de formele benoeming van de bestuurder een taak is van 
het college van burgemeesters en wethouders, treedt de Raad van 
Toezicht op als feitelijk werkgever van de bestuurder. Deze stelt 
jaarlijks de beloning van de bestuurder en zijn eigen beloning vast 
in overeenstemming met de Wet Normering Topinkomens (WNT) 
en was samen met het college van gemeente Capelle aan den 
IJssel verantwoordelijk voor de selectieprocedure voor het werven 
van de nieuwe bestuurder in 2021.
Er zijn vijf reguliere vergaderingen met de bestuurder gevoerd
over de ontwikkelingen en resultaten van het CJG. Tijdens deze
besprekingen hebben de COVID-19 maatregelen en de oorzaken
en het effect van wachttijden en wachtlijsten zowel lokaal als
regionaal veel aandacht gekregen. Op 25 augustus is Astrium 
Accountants B.V. aangesteld als nieuwe accountant.
Verder heeft de Raad van Toezicht twee reguliere vergaderingen 
met twee Capelse wethouders en hun ambtelijke staf gevoerd.
De Raad van Toezicht heeft de Governancecode Zorg 2017 
gevolgd alsmede zijn Reglement Raad van Toezicht van maart 
2021. 

De samenstelling in 2021: 
  Mevrouw D. T. H. Starmans (voorzitter)
  De heer W. J. Stuursma
  De heer J. H. R. van Langerak (secretaris)
  De heer E. T. C. M. Meijer
  Mevrouw A. G. van der Veen

De nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht zijn 
vastgelegd en zijn niet conflicterend.

Bestuur 
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het besturen van het CJG 
en legt periodiek verantwoording af aan de gemeente en de raad 
van toezicht over het gevoerde beleid. Minimaal vier keer per jaar 
informeert en vergadert de bestuurder met de gemeente, raad 
van toezicht en medezeggenschapsorganen over de 
ontwikkelingen en resultaten van het CJG. 

Eind december 2021 is bestuurder Willem Kramer met pensioen 
gegaan. Willem Kramer ontving een Capels Compliment uit 
handen van burgemeester Peter Oskam en wethouder Ans 
Hartnagel. Vanaf 18 december is Erwin Lots gestart als nieuwe 
bestuurder van het CJG. 

Cliëntenraad
De cliëntenraad komt op voor de belangen van de Capelse ouders 
en jeugdigen die zorg of hulp van het CJG ontvangen. De cliënten-
raad luistert naar ouders en jeugdigen, bezoekt locaties en 
vergadert met elkaar over thema’s als klanttevredenheid, 
communicatie richting ouders/jeugdigen of het beleid van het 
CJG. 

De cliëntenraad sluit het jaar af met zes leden, waaronder één 
jongere. Het plotseling overlijden van de voorzitter heeft grote 
weerslag gehad op de cliëntenraad. Een basiscursus van de 
Landelijke Organisatie Cliëntenraden heeft geholpen om met 
duidelijke rol en taakverdeling een doorstart te maken. 

Drie vergaderingen vonden fysiek plaats en drie online.  
Eenmaal sloot daarbij de voorzitter van de Raad van Toezicht aan. 
De cliëntenraad is betrokken geweest bij het vaststellen van het 
profiel voor de nieuwe bestuurder. En heeft meegedaan aan de 
test van het clientportaal jeugdhulp. De COVID-19 maatregelen 
hebben invloed gehad op de slagkracht van de cliëntenraad. 
Het was moeilijk om speerpunten op te pakken, bijvoorbeeld 
‘meer contact met de achterban’.  Dit blijft ook in 2022 een  
aandachtspunt. 24

https://capelle.ijsselenlekstreek.nl/nieuws/algemeen/298516/willem-kramer-ontvangt-capels-compliment
https://cjgcapelleaandenijssel.nl/nieuwe-directeur-bestuurder-erwin-lots/


Ondernemingsraad
De ondernemingsraad (OR) bestaat uit een dagelijks bestuur van 
drie personen (voorzitter, vicevoorzitter en secretaris) en vier 
leden. Er zijn veel wisselingen in de samenstelling geweest. 
Alle leden die begin 2021 deelnamen zijn inmiddels afgetreden. 
Eind 2021 zijn er 5 leden en twee openstaande vacatures. 
Per 1 maart 2021 is de nieuwe zittingstermijn gestart. De vele 
wisselingen hebben invloed gehad op de activiteiten. 
De volgende speerpunten waren belangrijk:  
  Benoeming nieuwe bestuurder
  Opening nieuwe locatie
  HR-cyclus en format jaargesprekken
  Organogram

In 2022 gaat de OR werken aan de samenwerking tussen de 
nieuwe OR-leden en de nieuwe bestuurder.
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13 Financieel beleid en resultaat

Financieel beleid
Het CJG maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van
 uiteenlopende financiële instrumenten die de organisatie 
blootstellen aan markt- of kredietrisico’s. Deze betreffen met name 
financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen. 
Het CJG handelt niet in financiële derivaten en heeft procedures 
en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke 
tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een 
tegenpartij van aan de organisatie verschuldigde betalingen 
blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de 
marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De contract-
waarde of fictieve hoofdsommen van de financiële instrumenten 
zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke 
financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het 
bedrag van de krediet- of marktrisico’s.

Kredietrisico 
Omtrent de vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren wordt 
geen kredietrisico gelopen.

Renterisico 
Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de 
marktwaarde van opgenomen leningen. Bij deze leningen is 
sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. 
De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. 
Het CJG heeft daarom als beleid geen afgeleide financiële 
instrumenten te gebruiken om (tussentijds) rentefluctuaties te 
beheersen.

Marktwaarde
De marktwaarde van de meeste in de balans verantwoorde 
financiële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, liquide 
middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde.

Financieel resultaat
Het jaar is afgesloten met een verlies van circa € 3.535,- 
Het geringe financiële verlies over 2021 zorgt ervoor dat het Eigen 
Vermogen op balansdatum nihil is. De belangrijkste afwijkingen 
ten opzichte van de begroting zijn hogere zorgkosten, extra werk 
voor het realiseren van een priklocatie voor COVID-19, invoering 
van het woonplaatsbeginsel, corona-maatregelen, extra 
inspanning om de wachtlijsten op te lossen en hogere huur- 
kosten. Alle extra kosten zijn gedekt door extra opbrengsten.

Current ratio
De current ratio is een kengetal om de financiële toestand en 
specifiek de liquiditeit van een bedrijf te meten. Hierbij worden de 
kortlopende vorderingen en de liquide middelen gedeeld door de 
kortlopende schulden. In 2021 bedraagt de current ratio 67,16% 
(2020: 61,90%). 

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen kan gedefinieerd worden als het 
vermogen om tegenvallers op te vangen zonder dat de 
continuïteit van de onderneming in gevaar komt en hiervoor 
wordt het eigen vermogen gedeeld door de totale opbrengsten. 
Het weerstandsvermogen is 0% (2020: 0,03%).

Solvabiliteit
Onder solvabiliteit van een onderneming wordt verstaan de mate 
waarin zij, in geval van liquidatie, kan voldoen aan haar financiële 
verplichtingen aan de verschaffers van vreemd vermogen. Om 
deze ratio te bepalen wordt het eigen vermogen gedeeld door de 
totale activa. De solvabiliteit bedraagt 0% (2020: 0,20%). 

Het CJG streeft naar efficiënte en effectieve bedrijfsvoering 
waarbij slechts noodzakelijke uitgaven worden verricht en alle 
meevallers (voorzien of onvoorzien) direct ten goede komen aan 
het verder opbouwen van een gezond weerstandsvermogen. 
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Financiële vooruitblik
De begroting 2022 is goedgekeurd door de Raad van Toezicht en 
vastgesteld door gemeente Capelle aan den IJssel. De begroting 
gaat uit van een geringe winst van € 3.908,- 

Begroting 2022

Er vindt gedurende het jaar regelmatig overleg plaats met 
gemeente Capelle aan den IJssel. In dit overleg wordt ook de 
kwartaalrapportage besproken waarin tevens de realisatie ten 
opzichte van de begroting aan bod komt. 

Risico's
Risico's voor het CJG zijn gelegen in een stijgende vraag naar 
(complexe) jeugdhulp in combinatie met druk op de 
gemeentelijke financiering, een steeds lastigere arbeidsmarkt 
alsmede nieuwe wijzigingen in het jeugdhulpstelsel waarvan het 
effect nog moet blijken. Belangrijke maatregelen om hiermee om 
te gaan liggen onder meer in betere samenwerking met lokale 
partners, substitutie naar meer lokale dienstverlening en 
duidelijkere keuzes in het kader van normaliseren.

De realisatie over de eerste maanden in 2022 is conform de 
begroting.

Oorlog Oekraïne
Er is een oorlog in Oekraïne uitgebroken. Het is nog onduidelijk 
wat de gevolgen zijn voor de druk op onze dienstverlening en 
onze algemene kosten. 
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"De ondersteuning en begeleiding 
is van grote meerwaarde. De rol 

die zij hebben in Capelle aan den 
IJssel is een voorbeeld voor andere 

gemeenten."

"Wij voelden ons veilig en 
begrepen."

"De situatie in ons samengestelde gezin 
is in positieve zin veranderd. Mede door 
ons inzicht en handvatten te geven om 

met situaties om te gaan."

"De hulpverleners waren altijd bereid om naar mij 
te luisteren. Ik voelde me serieus genomen door 

hen. Zij hebben de juiste hulp geboden die ik  
nodig had. Ik heb geleerd om vertrouwen in  

mezelf te hebben en anderen. Ik ben door CJG 
minder suïcidale gedachten gaan hebben en 

minder bang voor de toekomst."

"Ze heeft goed geluisterd naar waar 
de behoefte lag. Ook als ik twijfelde 

over besluiten dan kregen we daar de 
ruimte voor."

"Fijn gevoel dat je aan de bel kunt 
trekken en om hulp of advies kunt 

vragen op een laagdrempelige 
manier, als je het soms allemaal 

even niet meer weet."


